KÖNYVAJÁNLÓ
Életünk legfontosabb személyeihez
való kötődésünk alapvetően meghatározza kapcsolatainkat, párkapcsolatunkat is. Finom, nem mindig
tudatos
motívumokról
van
szó,
amelyek
mégis
örömtelivé
vagy
nehézzé tehetik a házaspárok életét.
Hogyan lehet a házastársi kapcsolaton
belül megtalálni azt a közelséget,
amelyben valóban mindkét fél szeretve
érezheti magát? Milyen hatással van a
férfi- és a női szerepek változása a
házastársi kapcsolatra? Megmaradhate a szenvedély egy életen át? Mi köze van egymáshoz a hitünknek és a kapcsolatunknak? Ezeket a kérdéseket feszegeti a Közeledjetek! címet viselő, a párkapcsolat dinamikájáról szóló könyvünk. A témák feldolgozásában segítenek a fejezetek végén található kérdések. A kötet iratterjesztésünkben megvásárolható, ajánljuk ajándékba pároknak, csoportoknak, de egyéneknek is. Az ünnepre való tekintettel két
hétköznapon is kinyitunk. Szeretettel várjuk a testvéreket a
december 15 és 22-i keddeken 18 órakor a templomnál, ahol
más egyéb kiadványokat is vásárolhatunk.
Ünnepi istentiszteletek a templomban:
December 24-én 16 órakor.
December 25-én és 26-án 10 órakor. Ezek mellett vasárnaponként az interneten jelentkezünk, a gyülekezet
youtube-csatornáján.
*****
Felhívjuk a testvérek szíves figyelmét az adakozásra. Jelen
körülmények között átutalással tudunk adományt, egyházfenntartói járulékot fizetni. Gyülekezetünk számlaszáma:
11742094-20165170. Köszönjük!

HAJNALCSILLAG
Vác-Alsóvárosi Református Missziói
Egyházközség alkalmi értesítője
„Az angyal pedig ezt mondta nékik: Ne féljetek, mert íme,
hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz.
Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid
városában!” Lukács evangéliuma 2:11.

KEDVES TESTVÉREK!
Ne féljetek! - hangzik
az
angyal
örömkiáltása
2020-ban. Egy éve még azt
hittük a félelem minket nem
érint, távol tudjuk tartani
törékenységünket,
kiszolgáltatottságunkat, és nagyjából azért kézben tudjuk
tartani a biztonságunkat.
Majd bebizonyosodott, hogy
ez nem így van. Másról sem
szóltak a mögöttünk lévő
hónapok, mint arról a
törekvésről, hogyan lehet
elkerülni a velünk szembe
jövő félelmet, riadalmat.
Félhetünk magától a koronavírustól, de az egészségügy helyzetétől is, a gazdaság összeomlásától, attól,
hogy kinek mikor szűnik

meg a munkája és nem lesz
fizetése. Félhetünk a másik
embertől, aki jelenleg potenciális vírushordozó, de
félhetünk az embertelen
embertől is, akiből a nyomorúság előhozza a sötét
arcát. Sajnos sokszor még
szeretteinktől is félni kell,
vagy őket félteni magunktól, ami már nagyon megviselni a lelkünket. A bizonytalanság, a bezártság, a
megszokott életvitelünk elengedése is félelmetes.
Ebbe a jelen alaphelyzetünkbe hangozzék most
bele az angyali harsona:
„Ne féljetek!” A mennyei
hírnök
további
mondanivalójával a fókuszt egé-

szen
máshova
helyezi
számunkra, mint ahová
várnánk. Örüljetek – szólít
fel bennünket, - mert
Megváltó született, aki
nem fog hagyni elveszni
benneteket. Ne féljetek,
hanem tekintsetek be a
mennyei valóságba, ahol
Isten szeretete munkálkodik értetek, és elöntheti
szíveteket az öröm. Azt
várnánk, hogy beszéljen
nekünk arról, ami itt zajlik
körülöttünk, de Ő felemeli
tekintetünket az isteni
világba.
A Szentírás szerint
csak egyetlen dologtól kell
az embernek valóban félnie,
magától
Istentől.
Ádám és Éva jól tudta ezt,
ezért próbált a sűrű fák
közé bújni előle. Isten előtt
minden nyomorúságunk,
jóra és szépre, a szeretetre
való
alkalmatlanságunk
világossá válik. A sok önmagunk belső egyensúlyát
fenntartó, mégis jóságba
csomagolt cselekvéseink,
akár a magunkba zárkózó,
önvédő magatartásunk is,
minden szeretetlenség az
Ő szemei előtt leplezhetetlenné válik.

És ezt az angyalok tudják a
legjobban: a külső, jelenlegi
félelmeink eltörpülnek a
belső,
Istentől
való
félelmünk mellett. Azt is
tudják, hogyha Istennel
megbékélnénk, akkor minden külső nehézség ellenére
is
öröm
költözhet
a
szívünkbe.
Azért ne féljetek, mert
Üdvözítő született néktek,
aki kiengesztelődést hoz az
élő Istennel. Megváltása
elégtétel érted is! Ő a
megoldás életünkre, akitől
saját
magunk
miatt
rettegünk. Szívleljük hát
meg ebbe a külső, de főként
inkább
belső nyomorúságunkba belezengő, felszabadító
örömhírt,
hogy
Krisztus a bíránk, aki
egyben a megmentőnk is.
Szőke Etelka
lelkipásztor

BEMU TATKOZÁS
Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka
– lelkészházaspár vagyunk. 2020.
szeptember
elsejével
kaptunk
kinevezést az alsóvárosi református
gyülekezet vezetésére. A testvérek
előtt nem vagyunk ismeretlenek,
hiszen adminisztratív lelkészként
már hat éve segítem (Attila) az
egyházközség munkáját. Korábban
közel tíz évig szolgáltunk Dunakeszin. Az agglomerációs város nagylétszámú gyülekezetét megelőzően falusi lelkészként,
illetve még korábban beosztottként Budapest belvárosában
is adódott lehetőségünk Istent szolgálni. Etelka mindemellett
tizenöt éve dolgozik egyházunk
Gyökössy Intézetében lelkigondozóként, párterapeutaként. Egyénekkel és házaspárokkal foglalkozik – utóbbiban én is segítem, a
párokhoz lehetőség szerint együtt
ülünk be. Jelenleg természetesen
az internetre kerültek a beszélgetések, de örömmel tapasztaltuk, hogy így is jól működik a
terápiás munka. Két gyermeket nevelünk, Johanna lányunk
19, Szilárd fiunk 13 éves. Bízunk benne, hogy a vírusos időszak elmúltával ismét megindulhat a gyülekezeti élet, a közösség megújulásának és lelkek megtérésének lehetünk
majd tanúi. Küldjön az Isten fiatalokat, kisgyermekes családokat, amiért együtt is imádkozzunk! (Bővebb bemutatkozásul ajánljuk a Mária Rádió Hitvalló című műsorának november 30-án velünk készült riportját.)
Elérhetőségek: 2600 Vác, Ősz utca 5.
Telefon: 06-20-55-86-011.
Email: vacalsovaros.ref@gmail.com

